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Rechtvaardige handel:  
onmisbaar voor de klimaatweerbaarheid van kleinschalige boeren 

 
Beleidsaanbevelingen van de internationale Fairtrade-beweging aan COP 24 

  
De 24ste Conferentie over het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC), COP24, 
vindt tussen 3 en 14 december 2018 plaats in Katowice, Polen. Het recente Speciale Rapport 
van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ‘Global Warming of 1,5°C’ (’1,5°C 
klimaatopwarming’), stelt duidelijk dat er geen fysische, chemische of technische obstakels 
zijn om het doel van 1,5°C te halen, maar dat sterke politieke wil noodzakelijk is. De toekomst 
van onze planeet hangt grotendeels af van de politieke beslissingen die tijdens COP24 
genomen worden. Net als van de onmiddellijke, ambitieuze en consequente implementatie 
ervan, nog in dit decennium. Elk jaar telt, elke beslissing telt, zelfs een tiende van een graad 
is relevant.   

Kleinschalige boeren, zeker zij die minder dan twee hectare land bezitten, zijn onmisbaar voor 
ons wereldwijde voedsel- en landbouwsysteem. Meer dan 5 miljoen kleinschalige boerderijen 
telen ruim 80 procent van het voedsel dat in het Zuiden geconsumeerd wordt. Ze dragen dus 
duidelijk bij aan de wereldwijde voedselzekerheid en armoedebestrijding. Toch worden zij, 
meer dan wie ook, bedreigd door armoede en honger en zijn zij het vaakst slachtoffer van de 
gevolgen van de klimaatverandering.   

Als brede organisatie van Fairtrade-organisaties, activisten, onderzoekers, Fairtrade-bedrijven 
en consumenten die werk willen maken van economische rechtvaardigheid, zijn we erg 
bezorgd over de negatieve effecten van de klimaatverandering op kleinschalige boeren en 
ambachtslieden overal in de wereld.  

Ongelijkheid en klimaatverandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, net als de 
oplossingen die ze vragen. Daarom vragen we de beleidsmakers van de UNFCCC met 
aandrang om eerlijk handelsbeleid en Fairtrade-principes te erkennen als belangrijke 
strategieën voor boeren om zich aan te passen aan de klimaatverandering en om de 
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gevolgen ervan te milderen. Transparantie en bindende internationale regels voor 
wereldwijde waardeketens zijn dringend nodig.   

Klimaatverandering treft de meest kwetsbaren  
Kleinschalige boeren en landbouwgemeenschappen overal in de wereld kreunen onder de 
rampzalige gevolgen van de klimaatverandering. Denk aan extreme droogte, overstromingen, 
regen die op zich laat wachten, verwoestijning, verzilting van de bodem, waterschaarste, 
ingekorte oogstperiodes, verschuiving van gebieden met vruchtbare grond, ziektes op planten 
en insectenplagen. Oogsten die verloren gaan, de dalende kwaliteit van de productie en de 
stijgende productiekosten bedreigen de voedselzekerheid, de voedselsoevereiniteit en het 
levensonderhoud van volledige gemeenschappen. Ze zetten mensen aan om weg te trekken 
van het platteland, naar steden of het buitenland, en maken de zorgtaken voor vrouwen en 
meisjes nog zwaarder.  

Om hun oogst te behoeden voor de epidemieën die de klimaatverandering uitlokt en de 
negatieve economische gevolgen daarvan te beperken, zetten kleinschalige boeren 
noodgedwongen allesbehalve ideale methodes in die op korte termijn helpen. Zo zoeken ze 
hun toevlucht in intensieve behandelingen met chemische bemestings- en 
bestrijdingsmiddelen. Niet alleen jaagt dit hun productiekosten de hoogte in, het brengt ook 
hoge gezondheids- en milieukosten met zich mee, zoals watervervuiling, ontbossing en 
negatieve invloed op de gezondheid van de boeren zelf. Deze kortetermijnstrategieën 
verergeren de impact van de klimaatverandering op kwetsbare gemeenschappen nog.  

De impact van de klimaatverandering op het milieu-, economische en sociale vlak bedreigt de 
toeleveringsketens van landbouw- en handwerkproducten voor de toekomst. De mensen die 
doorheen de geschiedenis het minst klimaatverandering veroorzaakt hebben, worden er nu 
het zwaarst door getroffen: kleinschalige producenten en de plattelandsbevolking in het 
Zuiden. In een economische context met sterk schommelende prijzen en oneerlijke 
handelspraktijken, is het voor alle spelers in de internationale handelsketens een gigantische 
uitdaging om hun productie- en handelswijzen aan te passen aan de steeds vaker, intenser en 
onvoorspelbaarder voorkomende extreme klimaatomstandigheden, en ondertussen de 
Fairtrade-principes te blijven respecteren.  

Net daarom is rechtvaardige handel een belangrijke manier om tot 
klimaatrechtvaardigheid te komen, want deze manier van handel drijven stelt de noden 
van kleinschalige landbouwers voorop en houdt rekening met hun groeiende 
kwetsbaarheid.  

Zo draagt fair trade bij aan klimaatrechtvaardigheid en Agenda 2030 
Fair trade ondersteunt veel van de VN’s duurzame ontwikkelingsdoelen of Sustainable 
Development Goals (vooral SDG 1, 2, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16 en 17). De voorbije 40 jaar liet 
het zien dat het een innovatief en holistisch handelsmodel is dat duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding in gang zet, door: 

• kleinschalige producenten op weg te helpen om een eerlijker aandeel te krijgen in de 
wereldwijde waardeketens, door hen meer toegang te bieden tot financiering en kennis 
over manieren om zich aan te passen aan het veranderende klimaat, en door duurzame 
productiewijzen te ontwikkelen; 

• milieuvriendelijke landbouwtechnieken aan te moedigen, via een premie voor 
biologische teelt en door milieubeheer te bevorderen; 
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• de onderhandelingsmacht van producenten en arbeiders te vergroten, net als de grip 
die ze (individueel en collectief) hebben op de toeleveringsketens. 

Omdat het zowel sociale, economische als ecologische aspecten omvat, draagt eerlijke 
handel bij tot betere klimaatweerbaarheid in de wereldwijde handelsketens. Toch zal 
eerlijke handel alleen niet volstaan om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de 
klimaatverandering en de ongelijkheid in de waardeketens veroorzaken. Het wereldwijde 
economische systeem is dringend aan hervorming toe. 

 

De internationale Fairtrade-beweging roept de beleidsmakers op COP24 op: 
1. om transparantie, incentives en bindende regels in te voeren voor private 

spelers, zodat ze werk maken van milieuvriendelijke en eerlijke handelsketens 
en voldoen aan hun zorgplicht, bv. door in de hele handelsketen eerlijke prijzen te 
betalen die leefbare inkomens opleveren en voor kleinschalige boeren de kosten van 
duurzame teelt dekken; 

2. om kleinschalige boeren en kwetsbare gemeenschappen financiële steun, 
vorming die focust op de boeren en technische expertise te bieden, waardoor zij 
de niet te vermijden gevolgen van de klimaatverandering aankunnen, klimaatschokken 
te boven komen en hun inkomsten kunnen vrijwaren, en zij efficiënte manieren vinden 
om zich aan te passen en de gevolgen van de klimaatverandering te milderen; 

3. om mechanismen naar voren te schuiven die de kosten van niet-eerlijke en 
milieu-onvriendelijke economische activiteiten meerekenen en belastingvoordelen 
te bieden voor CO2-neutrale landbouwproducten, bv. door de invoering van een CO2-
taks; 

4. om er op toe te zien dat de private sector in het Zuiden correcte en eerlijke taksen 
betaalt en dat overheden investeren in de ontwikkeling van flexibele modellen 
voor klimaatverandering waarbij kleinschalige boeren en kwetsbare gemeenschappen 
baat hebben; 

5. om te investeren in landbouwkundig onderzoek in de regio’s die het meest 
invloed ondervinden van de klimaatverandering en landbouwtechnieken te 
promoten die kleinschalige producenten weerbaar maken (bv. behoud van de 
biodiversiteit en agro-bosbouwtechnieken die de traditionele kennis en 
voedselsoevereiniteit respecteren).  

De visie van de internationale fair trade-beweging zet eerlijkheid centraal in 
economische relaties, door mens en milieu werkelijk voorrang te geven op winst. 
Sterke partnerschappen en samenwerkingen zijn nodig om het huidige economische 
systeem te hervormen. Dat systeem houdt de ongelijkheid tussen mensen in stand en 
put de planeet steeds sneller uit. Een wereldwijd antwoord op de bedreiging die de 
klimaatverandering vormt, moet ook armoedebestrijding en efficiënte duurzame 
ontwikkeling ondersteunen. En dat kan alleen als eerlijkere handelsketens voorrang 
krijgen. Ook moeten kleinschalige producenten, net als alle spelers in de wereldwijde 
handelsketens, toegang krijgen tot de nodige financiële en technische middelen om 
milieuvriendelijk te produceren en aan handel te doen.  
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Fairtrade International  
Fairtrade Belgium  
Fairtrade Czech & Slovakia  
Fairtrade Finland  
Fairtrade Germany  
Fairtrade Italy  
Fairtrade Poland 
Max Havelaar France  
Swiss Fair Trade  
Fair World Project  
Oxfam Belgium 
Fair Trade Advocacy Office 

World Fair Trade Organization  
World Fair Trade Organization Europe 
Associazione Botteghe del Mondo 
Commerce Équitable France 
Equo Garantito 
Fédération Artisans du Monde  
Forum Fairer Handel 
GEPA - The Fair Trade Company  
Polish Fair Trade Association 
Scottish Fair Trade Forum  
Traidcraft Exchange

 
 


